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آ ــ ا

آب حيات: آب زندگی، گويند چشمه ای است در ظلمات 
که هرکس از آن بياشامد، جاودانه می شود و خضر پيامبر (ع) 

از آن آب نوشيده است
آبشخور: سرچشمه، آبخور

آذرخش: صاعقه، برق، درخشش برق آسمانی
آرميدن: آرام گرفتن، خوابيدن

آزاده: آزاد و وارسته، اصيل و نجيب، جوانمرد
آزرده: رنجيده، دلتنگ، ملول، به خشم آمده

آستان: درگاه، حضور، جناب
آغازيدن: شروع کردن

آفت: آسيب
آالت: ِج آلت، وسيله ها، ابزار

آموزه: محتوا، درون مايه، آن چه آموزش داده می شود
آَوخ: آه، افسوس 

ابرازکردن: آشکارکردن، ظاهر ساختن
ابله: نادان، جاهل

ابواب:  ِج باب، درها
ابهام: پيچيدگی

احتياط: مراقبت، مواظبت در رفتار
احزان: ِج ُحزن، اندوه ها

اخترشناسی: ستاره شناسی
از برکردن: به خاطر سپردن، در ياد نگاه داشتن

استراق سمع: پنهانی گوش کردن، دزديده گوش کردن
اشقيا: ج شقی، تيره روزان، تبه روزان

اصحاب: ِج صاحب، ياران

واژه نامه

اظهارکردن: بيان کردن
ِاعجاب: به شگفت آوردن، عجيب دانستن

ِاعزاز: عزيز داشتن، گرامی داشتن
افراط: زياده روی کردن، از حد گذشتن

اقرارداشتن: اعتراف کردن، سخن را آشکار بيان کردن
اقتدار: قدرت داشتن، توانمندی

اقليم: سرزمين، ناحيه، قلمرو
التفات: توّجه کردن

َاْلحق: حقيقتًا، به راستی
المپيک: منسوب به الومپيا (کوه معروف يونان) مسابقات 
و ورزش ها و بازی هايی که هر چهار سال يک بار با مراسم 
١٨٩٦م  سال  از  و  می شد  انجام  قديم  يونان  در  ويژه ای 
به  المپيک  مسابقات  اکنون  يافت  بين المللی  جنبه ی 

صورت دوره ای در پايتخت يکی از کشورهای جهان در 
رشته های گوناگون ورزشی برگزار می شود

الوان: ِج لون، رنگ ها
و  ناگهانی  به صورت  که  چيزی  دل افتادن،  در  الهام: 

رازآميز در دل انسان وارد می شود
انحطاط: َپست شدن، فرو افتادن

انصاف: عدل، داد
را  کلمه  اين  تلّفظ  (توّجه،  نعمت دادن  بخشش،  ِانعام: 
اشتباه  است،  چهارپايان  معنی  به  که  «َانعام»  واژه ی  با 

( نکنيد
اوان: هنگام، زمان
اوج: بلندی، نهايت

اوليا: ج   ولی    ، ياران ، دوستان ، مردان حق      ،     عارفان     ،  اوليا ء اللّٰه
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ب

بار: اين کلمه در ترکيب «بار خدايا» به معنای آفريننده و 
نيکوکار است

بارآور: ثمر بخش
باطن: درون، داخل هر چيز، ضمير

بالش: باليدن، رشد کردن
بالين: بستر، آن چه در هنگام خواب زير سر قرار می دهند.

بِْخرد: خردمند، عاقل
پناه،  و  پشت  نگهبان،  پاسبان،  راهبر،  راهنما،  بدرقه: 

مشايعت و همراهی
بديهی: آشکار، روشن

َبرَنَوشتن: در نورديدن،  پيچيدن  ، برچيدن
َبر: خشکی، بيابان

ُبردبار: شکيبا، صبور
فرش  مانند  گستردنی  چيز  هر  گستردگی،  فرش،  بساط: 

و سفره
ُبستان: گلستان، گلزار

ُبغض: گرفتگی و ناراحتی درونی از غّصه
بلند آوازه: مشهور، نامدار

ُبن: ريشه، ته، انتها
َبنات: ِج بنت، دختران

بنياد: اساس، اصل، شالوده، بنيان
بوآ: نوعی مار بزرگ، ماری بزرگ و بی زهر که در آمريکای 
پنج  از  بيش  به  آن  درازی  می شود  پيدا  و جنوبی  شمالی 
و  کشتن  برای  و  می کند  شکار  را  حيوانات  می رسد  متر 
ُخرد کردن شکار خود، دور کمر آن می پيچد و آن قدر فشار 

می دهد تا استخوان های شکار ُخرد شود، اژدرمار
ُبوم: جغد، پرنده ای که به شومی معروف است

به حق: به راستی، حقيقتًا

بی کران: بی انتها، بی پايان
بينش: بينايی، بصيرت

پ

پاس: بخشی از شب يا روز
پاکباز: پاک باخته، وارسته

پويش: به شتاب رفتن، جست و جو  کردن
پويه کردن: دويدن، پوييدن

پيمان: عهد، قرارداد
ت

ُتحفه: پيش کش، هديه، ارمغان
تحّول: دگرگونی

تخت گاه: جايگاه مخصوص که پادشاهان بر آن می نشينند
تداعی: از يک معنی به معنی ديگر پی بردن، به ياد آوردن

ترجيح دادن: برتری دادن
تسبيح: خدا را به پاکی ياد کردن، نيايش کردن

تعالٰی: بلند پايه، بلند مرتبه
تعّرض: دست درازی، تجاوز، حالتی از اعتراض

تفّرج: گشت و گذار، تفريح
تفريط: کوتاهی کردن در کاری

تقدير: قسمت و سرنوشتی که خداوند برای بندگان خود 
معّين فرموده است، فرمان خدا
تقوا: پرهيزکاری، پاک دامنی

َتک: ته، پايين، قعر
تکّبر: غرور و خودبينی

َتل: تّپه، هرچه که روی هم توده و انباشته شده باشد
تلخيص: کوتاه کردن

تمّنا کردن: خواهش کردن، التماس کردن
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تمييز: فرق گذاشتن، هوش و فراست، قّوه ی شناخت
تن آسانی: تنبلی، تن پروری
تنگ داشتن: سخت گرفتن

و  مضطرب  بسيار  افتادن،  سختی  به  نفس:  تنگ شدِن 
پريشان شدن (کنايه)

تنبيه: هوشيارکردن، آگاه ساختن کسی بر کاری
توان فرسا: فرسوده کننده، نابود کننده

توبره: کيسه ی بزرگ
توّقع: انتظارداشتن

تهذيب: پاکيزه کردن، خالص کردن
ُتهمت: گمان بد، افترا

ث

ثَمر: ميوه، بار، بهره، نتيجه 
ثنا: ستايش، آفرين

ج

جامه: لباس، پوشاک
جان فزا: آن چه به انسان روح و نشاط دهد، افزاينده ی جان

جاه: مقام، درجه، ُشکوه
جزع: بی صبری، زاری، بی تابی

َجستن: رهاشدن، گريختن، جهيدن
جفاپيشه: ستمکار

جگرآور: دلير، شجاع
جگردوز: شکافنده ی جگر

جالل: بزرگی، شکوه
: بزرگ است (برای پروردگار به کار می رود) َجلَّ

جمله: همه، همگی

جوانب: ِج جانب، اطراف، کناره ها
و  آگاهی  اساس  و  اصل  دانايی:  جوهر  اصل،  جوهر: 

هوشياری
جوهره: اصل و گوهر هر چيز، جوهره ی وجود: اصل 

هستی
جهالت: نادانی

جهد: کوشش، تالش

چ

چشم روشن کردن: شاد و خوش حال ساختن

ح

حاجت: نياز، خواسته
حّتی االمکان: تا جايی که ممکن باشد

و  پيامبر اسالم (ص)  از  حديث: سخن، خبر و قولی که 
ائّمه عليهم الّسالم نقل شده باشد

حرص: طمع، آز
ُحرمت: ارج و احترام، حرام بودن

حريف: رفيق، همکار، هم حرفه
ُحّقه: ظرفی کوچک که در آن جواهر يا چيزهای ديگر، 

نگه داری شود
حکمت: دانش، علم به حقايق اشيا

حکيم: دانشمند، عاِلم

خ

خاستن: بلند شدن
خاّصه: به ويژه، مخصوصًا



١٤٨

خردمند: عاقل، دارای عقل و انديشه
ِخرقه: لباس، جامه ی عارفان و درويشان

خسرو: پادشاه، لقب چند تن از پادشاهان ساسانی
خشخاش: نوعی گياه دارای ساقه ی باريک

ِخصال: ِج خصلت، ويژگی ها
خصلت: خوی، ويژگی
خصم: دشمن، بدخواه

خط: راه راست و دراز، خّط دشمن: حالت قرارگرفتن 
دشمنان که در يک راستا ايستاده باشند

خالص: رهايی، رستن
بزرگ  شخصی  طرف  از  که  دوخته  جامه ی  خلعت: 

به عنوان جايزه يا انعام به کسی داده می شود
خلل: فساد و تباهی

خوار: بی  ارزش، َپست
ژرفای  و  عمق  به  انديشيدن،  امری  در  خوض نمودن: 

چيزی فکر کردن
به  اقبال الهوری،  شعر  در ص ١٢٧  کلمه  اين  خيابان: 

معنای «باغ و بوستان» به کار رفته است
خيره: بيهوده، بی پروا

د

داد: انصاف، عدل
داعيه: انگيزه، عّلت

دخل: درآمد
در غلط شدن: دچار اشتباه شدن، تصّور ناسنجيده کردن

ِدَرم: سّکه ی نقره، پول نقد، ِدرَهم
دريغ: افسوس، اندوه

دريغ کردن: خودداری  کردن از کمک به کسی، مضايقه کردن
دست تنگ: تنگ دست، تهی دست

دستور: اجازه، فرمان
دست يازيدن: قصد کردن، دست انداختن به چيزی

و  چوبی  حلقه ای  دارای  موسيقی  آالت  از  يکی  َدف: 
پوست نازک که با سر انگشتان نواخته می شود

دل گزا: گزنده ی دل، آزار دهنده، دل آزار
دون: پايين، فرومايه و َپست

ديار: ِج دار، شهرها، خانه ها
ديبا: پارچه ای ابريشمی رنگين

ديرپاييدن: پايدارماندن، ديرپای: پايدار، با دوام
ديرينه: قديمی، کهن

ذ

ذخاير: ِج ذخيره، اندوخته ها، پس اندازها
ذّلت: خواری، پستی، ذليل گشتن

ر

راسو: جانوری بزرگ تر از موش خانگی
راهُبرد: راهبری، روش و فّنی برای هدايت بهتر

رحلت: سفرکردن، کوچ کردن
ُرخصت: اجازه، دستور

َرستن: رهاشدن، آزاد شدن
ُرعايا: ِج رعيت، عموم مردم، مردم فرمان بردار

رکاب دادن: سواری دادن
رَمق: توان، نيرو

رواکردن: روان  ساختن، سزاوار ساختن
روان: جان، روح

راهبر: راه برنده، راهنمايی کننده
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ز

زار: رنجور، ضعيف
َزفت: درشت

ُزفت: تند و بی  ارزش
زنگار: آلودگی و غبار، زنگ فلزات و آيينه

زمزمه: ترّنم  کردن، نغمه، سرود، هرسخن پنهان که فهميده 
نشود

َزهره: جرئت، شهامت
زی: به سوی، سوی

زينهار: بپرهيز، آگاه باش، برحذر باش

ژ

ژرف: عميق
ژوليده: آشفته، آن که سر و وضعی نابسامان دارد

س
ساالر: سردار، رئيس

سامان: آرام و قرار، نظم و انضباط
با رنگ سبز  سبزينه پوش: سبز پوش، کسی  که جامه ای 

بر تن دارد
سبقت: پيشی گرفتن، جلو افتادن

َسْبک: روش، شيوه، ُاسلوب
سبو: کوزه ی سفالی

بی چاره شدن،  ستوه آمدن:  به  افسرده،  ستوه: خستگی، 
دلتنگ و خسته شدن

سپردن: چيزی را برای نگه داری به کسی دادن، 

در خود سپردن: در خود حفظ و نگه داری کردن
سپهر: آسمان، فلک، چرخ

سرا: خانه
سرزندگی: سرحال بودن، شادابی و چاالکی

سرکش: عاصی، نافرمان
َسرير: تخت، اورنگ

سعادت: خوش بختی، نيک بختی
سکته: سکوت، اختالل ناگهانی و شديد يکی از اندام های 

حياتی که موجب به خطر انداختن زندگی شود
ُسالله: نسل، خالصه ی هر چيز، برگزيده

ِسِمج: بی شرم، زشت، گستاخ
سيرت: ُخلق و خوی

سيم گون: نقره گون، سپيد فام

ش

شرارت آميز: بدکرداری، آميخته به فتنه و بدی
شّط: رود بزرگ که وارد دريا شود

شفاعت: خواهشگری، درخواست بخشش يا کمک از 
کسی برای ديگری

شکيبا: بردبار، صبور
شورستان: شوره زار، نمکزار
شوريده: آشفته، پريشان حال

شهريه: ماهيانه، حقوق ماهيانه 
شيرازه: در لغت به معنی ته بندی و جزوه بندی و آن پارچه 
می رود،  کار  به  کتاب  صحافی  و  چاپ  در  که  چسبی  و 
کلمه  اين  تاجيکی،  شاعر  اثر  «ايران»  شعرخوانی  در  ولی 
به کار  اعتبار  و  ارزش  و  دوام  استواری،  معنای عامل  به 

رفته است
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ص

صادق: راست گو، درست کردار
صالح: نيکی، درستی، مصلحت

صلح افکندن: آشتی دادن
ُصنع: آفرينش، احسان، ساختن و نيکويی  کردن

صواب: درست
صورت نبندد: قابل تصّور نيست، به نظر نمی آيد، ممکن 

نمی شود
صومعه: عبادتگاه، دير، محل عبادت

ض

ِضمان: پذيرفتن، بر عهده گرفتن کار

ط

طبع: خوی، سرشت
طراوت: شادابی، تازگی و نشاط

طّرار: دزد، راهزن
طريقت: راه و روش

طعن: سرزنش، عيب کسی را گفتن
طنين: آواز، صدا
طيب: بوی خوش

ع

عار: عيب و ننگ، باعث سرافکندگی
عامی: بی سواد، ساده لوح، مردم بی دانش

عايد گشتن: به دست آمدن، سود کردن

َعَجم: غيرعرب، در شعر عالمه اقبال الهوری اين کلمه به 
معنای «ايرانی» است

عدل: در درس اّول اين کلمه به معنی «عادل» به کار رفته 
است، مردمی عدل، يعنی مردمی عادل

عدو: دشمن، بدخواه
عريضه: نامه ای که کسی به شخص باالتر از خود بنويسد

ِعّز: ارجمندی 
 « َعّز: عزيز است (برای پروردگار به کار می رود،«َعزَّ و َجلَّ

 ( يعنی عزيز و بزرگوار است
عزيمت: قصد کردن، دل بر کاری نهادن، آهنگ کردن

ِعشوه: ناز، کرشمه
عطا: بخشش

ُعقده: گره، بند
ِعّلّيين: جمع ِعّلّی، بلندی ها، بلندترين درجه ی بهشت

ِعَنب: انگور
عهد: پيمان، سوگند 

عيال: همسر، همسر و فرزند، خانواده
عيان: آشکار، ظاهر 

غ

غريب: بيگانه، نا آشنا
غفلت: نا  آگاهی، بی خبری، جهالت

َغنا: توانگری، بی نيازی
غنی: سرشار، بی نياز

ف

فارغ: آسوده
فاضل: برتر، دانا، اهل فضل
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سبز فام:  رنگ،  برای  است  (پسوندی  رنگ  فام: 
سبز رنگ)

فراخ: گشادگی، وسعت، گسترده
فراخ  دلی: بی باکی، ُپردلی، آسودگی خيال

فراز:  بلندی، اوج
فراست: هوشمندی، زيرکی باطنی 

فراغت: آسودگی، رهايی
فرتوت: پير، سالخورده

در  گشايش يافتن  مشکالت،  از  رها شدن  فرج يافتن: 
کار

فرزانه: دانشمند، فاضل، بسياردان 
فروتراشيد: گوشت آن ريخت، تراشيده شد، فرو ريخت

فروزان: تابان، درخشان
فرو کاستن: پايين آمدن، به زير آمدن

فرهنگ: دانش، ادب، مجموعه ی آداب و آيين، باورها، 
ارزش ها

فرهيخته: ادب آموخته، تربيت شده
فضيلت: افزونی در علم، نيکويی های اخالقی

فطرت: سرشت، صفت طبيعی انسان
ُفالن: اشاره به يک شخص يا يک چيز نامعلوم و مبهم

فنا: نابودی، نيستی

ق

قابلّيت: توانايی
قحطی: خشک سالی، نايابی

قريب: نزديک، در حدود
قريحه: ذوق و استعداد

قضا: حکم الهی که در حّق مخلوق واقع شود
که خود  آتشی  در  گويند  که  افسانه ای  پرنده ی  ُققنوس: 

دوباره  خاکسترش  درون  از  و  می سوزد  برمی افروزد، 
رمز  را  پرنده  اين  سبب  همين  به  می شود،  متوّلد  نوزادی 

جاودانگی و فداکاری می دانند
آويز،  چراغ  کنند،  آويزان  سقف  از  که  مشعلی  قنديل: 

چراغدان
قوِس ُقَزح: رنگين کمان

قيام نمودن: اقدام کردن، برخاستن

ک

کام: آرزو، ميل و خواسته
کاهل وار: از روی تنبلی، با ُسستی، مانند تنبل ها

کبريا: بزرگی و ُشکوه
کران: کنار، کناره، ساحل

َکَرم: جوان مردی، بزرگواری، بخشش
کشمکش: ستيزه، جدال، به هم درآويختن

برای  که  بلند  و  ضخيم  رشته ای  بند،  طناب،  کمند: 
گرفتار ساختن انسان يا حيوان به کار می رود

يا  از پا درآوردن دشمن  برای  پنهان شدن  محّل  کمينگاه: 
شکار، مخفيگاه

ُکنام: جايگاه حيوانات درنده
کين: کينه، دشمنی

کيوان: سّياره ی ُزَحل

گ

گران مايه: عزيز، گران قدر، ارجمند
گردان: چرخنده، گردش کننده

و  به عنوان شرط  که  يا چيزی  مال  پول،  بند،  قيد،  ِگرو: 
ضمانت انجام کاری نزد کسی گذاشته می شود تا پس از 
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پايان کار، باز گرفته شود
گزاف: بسيار، بی حساب، بيهوده

گزند: آسيب
گشاده رو: با نشاط و خندان

و  زد  هنگام  نفر  يا چند  دو  آويختن  هم  به  گالويز شدن: 
خورد

بافته  ابريشم  يا  نخ  از  آن  رويه ی  که  کفش  نوعی  ِگيوه: 
می شود و ته آن از چرم يا پارچه است

ل

حد،  از  زياده  اّدعای  کردن،  خودستايی  الف زدن: 
بيهوده گويی

لَُغوی: لغت دان، کسی که علم لغت می داند و واژه ها را 
خوب می شناسد

لوح: وسيله ای شبيه تخته که شاگردان در قديم بر روی 
آن می نوشتند، لوحه

م

ماء: آب، ماء معين: آب پاک و روان
مائده: طعام، خوردنی، سفره

مات: سرگشته، سرگردان
ماتم: سوگ، عزا

مايه گرفتن: زاده شدن، به وجود آمدن، بارور شدن
ُمْبِطل: باطل کننده

مبهوت: شگفت زده، حيران، متحّير
َمتاع: کاالی با ارزش، چيز گران بها

متحّير: سرگردان، حيران
متفّرق: پراکنده

متقّدم: دارای تقّدم، پيشين
به او نسبت داده شود، تهمت  کسی که کار بدی  مّتهم: 

زده شده، مورد تهمت واقع شده
ُمحال: ناشدنی، غيرممکن

ُمحاوره: گفت و گو، گفتار
َمحَضر: جای حضور، درگاه

محفوظ: حفظ شده، نگاه داری شده
مختصر: کم و کوتاه، ناچيز

َمخوف: وحشتناک، ترسناک
َمدهوش: سرگشته، سرگردان

َمديون: وام دار، بدهکار
ُمراد: خواسته شده، مقصود و هدف

َمرهون: گرو داده شده، گرو رفته، مديون، بدهکار
مستلزم: نيازمند
مستمع: شنونده

ُمسّخر: رام و مطيع
َمَشّقت: سختی، دشواری

ُمصاحبت: هم صحبتی، هم نشينی، دوستی
َمصائب: ِج مصيبت، بالها و سختی های بزرگ

ُمِصّر: اصرارکننده، پافشاری کننده
َمصون: حفظ شده، در امان مانده

َمعارج: ِج معراج، نردبان ها، آن چه به وسيله ی آن باال روند.
معصيت: گناه، نافرمانی

معمول: متداول، رايج، مرسوم
معيشت: آن چه به وسيله ی آن امرار معاش می کنند، زندگی

اين  دارد،  باقال  شبيه  ميوه ای  که  خاردار  گياه  ُمغيالن: 
کلمه در اصل «ُاّم غيالن» بوده است، به معنی مادر ديوها و 
غوالن؛ چون در قديم فکر می کردند که ديوها و غول های 
اهل  و  مسافران  و  می شوند  پنهان  بوته ها  اين  زير  بيابانی 

کاروان را گمراه می کنند
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َمفتون: شيفته، فريفته، شيدا و عاشق
مقدور: آن  چه در قدرت شخص باشد، امکان پذير

َمَقر: قرارگاه، جای قرار و آرام
کرده  پيدا  منزلت  و  ُقرب  که  نزديک شده، کسی  ُمَقّرب: 

باشد
َمقرون: نزديک به هم، به هم پيوسته

مقّطع: بريده، قطع  شده
مقهور: شکست خورده، مغلوب شده

ُمالزم: همراه
مالطفت: لطف و مهربانی، نيکويی

ملتمسانه: با التماس، از روی خواهش
و  پيوسته  ديگری  به  که  چيزی  يا  کسی  پيوسته،  ُملَحق: 

مّتصل شده باشد
َمِلک: پادشاه، دارای قدرت و سلطه
ُملک: پادشاهی، مملکت، فرمانروايی

َمّالح: ملوان، کشتيبان
َملول: بيزار، اندوهگين، آزرده و خسته

ُمناظره: بحث وگفت وگو  کردن برای شکست دادن طرف 
مقابل، گفت و گوی رويارو برای غلبه بر ديگری و اثبات 

سخن خود
ُمنجی: نجات بخش

ُمنّظم: آراسته و مرّتب
َمنی: تکّبر، غرور، خودپسندی

مواعظ: ج موعظه، پندها، اندرزها
ِمهتر: بزرگ، رئيس

َمهد: گهواره، زمين هموار
ِمهر: خورشيد

ِمهرگان: جشنی باستانی که پس از عيد نوروز از بزرگ ترين 
جشن های ايرانيان کهن بوده است

َمِهل: مگذار، فرومگذار، هليدن: گذاشتن، ِهشتن

ميان دو نماز: زمان ميان دو نماز ظهر و عصر
ميغ: ابر، سحاب

ِمـی ِکـشـان: بـاده نـوشـان، مـی خـواران کـه در سـروده ی 
حضرت  عاشقان  و  عارفان  آن  از  منظور  امام خمينی (ره) 

ولی عصر (عج) است

ن

ناکامی: به مقصود نرسيدن، بی بهره شدن
نام آور: مشهور، نامدار

ناهيد: ستاره ی زهره
َنبات: گياه

َنحيف: الغر، نزار، رنجور
ُنصرت: ياری، کمک

نقد: بررسی نکته های خوب و بد يک اثر و کار يا رفتار، 
و  عمل  يا  اثر  يک  کاستی های  و  زيبايی ها  آشکار ساختن 

بيان راه های اصالح و تقويت آن
و  مّلی  جشن  که  فروردين  اّول  روز  نو،  روز  نوروز: 

باستانی ايرانيان است
نهار: روز (توّجه: کلمه ی «نهار» واژه ای عربی است به 
با  معنای روز، ولی کلمه ی «ناهار» فارسی است و ربطی 

( آن واژه ندارد
نُهفت: پناهگاه، محّل پنهان شدن، مخفيگاه

نهفتن: پنهان کردن، مخفی کردن
َنهيب: هراس، ترس، بانگ

نّيت َبَدل کردن: تغيير عقيده دادن، نظر خود را عوض 
کردن

نيکو ِخصال: دارای ويژگی های پسنديده
نيام: غالف شمشير
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و

واداشتن: وادار کردن، برانگيختن
وارهيدن: آزاد شدن، رها شدن

واقف: آگاه، با خبر
واال: ارجمند، بلند مرتبه

وجه معاش: پولی که صرف هزينه ی زندگی شود
وحشت: ترس، بيم و هراس

وداع کردن: خداحافظی کردن
ِورد: ذکر و دعای زيرلب، دعايی که آهسته بر لب جاری 

شود
وقوف: آگاهی

َوهله: مرحله، دفعه و بار

هـ

هشدار  و  تأکيد  يا  آگاه ساختن  هنگام  که  کلمه ای  هان: 

به کار می رود، آگاه باش
هراس: ترس و بيم

َهرز  رفتن: هدر رفتن، بيهوده و بی ثمر شدن
هماره: همواره، هميشه، پيوسته

همزاد: هم سّن و سال
همزيستی: با هم زندگی کردن

همِگن: از يک نوع، از يک جنس، همگون، همانند
هورا: صدای بلند و پيوسته برای شادی و تحسين
هياهو: غوغا، جار و جنجال، سر و صدا، آشوب

هيئت: شکل و صورت

ی

يزدان: خدا، ايزد، پروردگار، الّله
يقين: بصيرت، علم، اطمينان قلبی

ُيمن: خير و برکت، خجستگی، مبارکی
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اعالم: اشخاص

آــ ا

آرش: آرش از پهلوانان تاريخ ايران کهن و از سپاه  منوچهر پيشدادی بود وی در کمان داری 
شهرت داشت در آخر دوره ی حکمرانی منوچهر قرار بر آن شد که دالوری ايرانی تيری رها کند و 
هرجا که تير فرود آيد، مرز ايران و توران باشد آرش پهلوان ايرانی از قلّه ی دماوند تيری پرتاب کرد 
که از بامداد تا نيم روز برفت و به کنار رود جيحون فرود آمد و آن جا مرز ايران شناخته شد آرش 
برای آن که به عظمت و وسعت کشور خود بيفزايد با تمام نيرو، کمان  را کشيد و جان خويش را در 

راه ميهن فدا کرد
در  که  داريوش سوم هخامنشی  زمان  در  ايران  دلير  و  بزرگ  از سرداران  يکی  آريوبَرَزن: 

حمله ی اسکندر به ايران با شجاعت در مقابل  سپاه مقدونيان، ايستادگی نمود
آوينی، سّيد مرتضی: شهيد مرتضی آوينی در سال ۱۳۲۶ متولّد شد او نويسنده، فيلم ساز 
و سردبير مجلّه ی «سوره» بود از فيلم های او می توان  به «خان گزيده ها»، «حقيقت»، «روايت فتح» و 

«سراب» اشاره کرد وی در سال ۱۳۷۲ در منطقه ی فّکه به شهادت رسيد
ابليس: شيطان، موجودی که موجب گمراهی، شرک، غرور، ظلم و نگون بختی افراد بشر 
می گردد در قرآن و روايات اسالمی آمده است که وی چون بر آدم (ع) سجده نکرد و از فرمان الهی 

سرپيچيد، از درگاه احديّت رانده شد و به گمراه کردن خلق پرداخت
ق) منسوب به قبيله ی ِغفار، از بزرگان صحابه ی پيامبر (ص) و  ابوذر ِغفاری: (وفات ٣٢ هـ

از مؤمنان صدر اسالم است گويند وی پنجمين نفری است که اسالم آورده است
ق) از دانشمندان بنام قرن چهارم و اوايل قرن پنجم است در  ۳۷-۴۲۸ هـ ابوعلی ، سينا: (
بخارا کسب علم کرده و در ده سالگی قرآن را از حفظ داشت در جوانی پادشاه سامانی، نوح بن منصور، 
را معالجه کرد و از کتاب خانه ی گران بهای او بهره ها برد در سفری به همدان در راه بيمار شد و در آن 

شهر درگذشت از آثار او می توان به کتاب شفا، کتاب قانون و دانش نامه ی عاليی اشاره کرد
۱۳ در شهر مشهد  اخوان ثالث، مهدی: از شاعران بزرگ ادبيات معاصر که در اسفند ماه ۷
١٣٣ به نام «ارغنون» به چاپ رسيد وی هم به شيوه ی کهن  اّولين مجموعه ی شعرش درسال  متولد شد
و هم به شيوه ی نو نيمايی شعر می سرود وفات وی در چهارم شهريور ماه ١٣٦٩ اتفاق افتاد اخوان 

ثالث در جوار آرامگاه حکيم ابوالقاسم فردوسی در باغ شهر توس به خاک سپرده شده است
ش در ندوشن يزد ديده به جهان گشود  ١٣ هـ اسالمی ُندوشن، محّمد علی: وی در سال ٤
اسالمی از نويسندگان خوش قلم معاصر است که نثری شيرين و دل نشين دارد کتاب «روزها»ی وی 

يکی از نمونه های برجسته ی زندگی نامه نويسی در زبان فارسی امروز است
اصحاب کهف (ياران غار): چند تن از اهالی يونان بودند که در زمان دقيانوس بت پرست به 
۳ سال طول کشيد  خداپرستی گراييدند و از بيم دقيانوس به غاری داخل شدند و خفتند خواب ايشان ۹
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و چون از خواب برخاستند يکی از ايشان در طلب غذا به شهر رفت و چون سّکه ی او متعلّق به عهد 
دقيانوس بود او را پيش حاکم شهر بردند دانشمندی در مجلس حاکم واقعه را دريافت مردم خواستند 

ايشان را به شهر آورند اصحاب کهف راضی نشدند و دعا کردند تا خداوند ايشان را بميراند
اعتصامی، پروين: شاعر پرآوازه ی زبان فارسی است که در سال ١٢٨٥ شمسی در شهر 
تبريز ديده به جهان گشود سروده های او در زمينه ی موضوع های اجتماعی، اخالقی و انتقادی است 
١٣٢ خورشيدی درگذشت؛ آرامگاه وی در شهر قم، کنار  و حالتی اندرزگونه دارد پروين در سال 

صحن حضرت معصومه (س) قرار گرفته است
امين پور، قيصر: از شاعران برجسته ی انقالب اسالمی، مجموعه شعرهای «به قول پرستو»، 
«در کوچه ی آفتاب»، «تنّفس صبح» و «آينه های ناگهان» از آثار اوست قيصر امين پور در سال ۱۳۸۶ 

درگذشت
اوحدی مراغه ای: شاعر عارف قرن هشتم که به سبب والدت در مراغه، به مراغه ای و به سبب 
سکونت در اصفهان به اصفهانی مشهور است اوحدی قسمت اخير عمر خود را در آذربايجان به سر برده 

و در آن جا مثنوی «جام جم» را سروده است وی ديوانی شامل قصايد، غزلّيات و رباعيات دارد

ب

سال  در  است  تاجيکستان  زبان،  فارسی  شاعران کشور  از  بابا جان  علی  علی:  جان،  بابا 
۱۹۳۶ ميالدی (۱۳۱۵ شمسی) در تاجيکستان متولّد شد سال های زندگی خود را به روزنامه نگاری 
۱۹۷ (۱۳۴۷) به ايران  و سرودن اشعار برای کودکان و نوجوانان و بزرگساالن سپری کرد در سال 
سفر کرد و اين سروده (شعر «ايران») که از کتاب «  نمک زندگی» او است بيانگر عشق و دلبستگی شاعر 

به فرهنگ و ادب ايران است
بوشکور بلخی: بوشکور بلخی از شاعران نيمه ی اّول قرن چهارم است از اشعار او ابيات 

پراکنده ای در دست است
ش در مشهد به دنيا آمد او تحصيالت مقدماتی را  بهار، محّمد تقی: «بهار» در سال ۱۲۶۶ هـ
نزد پدر فرا گرفت و از مکتب اديب نيشابوری نيز بهره مند شد بهار از کودکی شعر می سرود نخستين 
اشعار سياسی و اجتماعی خود را در روزنامه ی خراسان به چاپ رسانيد او دوران زندگی خود را به 
ش از دنيا  ۱۳۳ هـ مطالعه، تدريس، پژوهش و مبارزه با حکومت ظالم زمان خود گذراند و در سال 

رفت برخی از آثار بهار عبارتند از: سبک شناسی، تاريخ احزاب سياسی، ديوان اشعار و …
ق): وی در عظيم آباد هندوستان متولّد  بيدل دهلوی، ميرزا عبدالقادر (١١٣٣ــ١٠٥٤ هـ
شد و از شاعران بزرگ فارسی زبان به شمار می رود او در آثار خويش انديشه های لطيف عرفانی را با 

مضامين پيچيده درآميخت و شيوه ی بيان و سبک ويژه ای را به کار بست
ق)  ۴۴ هـ بيرونی، ابوريحان: ابوريحان محّمد بن احمد، رياضی دان و فيلسوف ايرانی (۳۶۲ــ
اوايل عمر را در دربار خوارزمشاهيان گذرانيد سپس چند سال در گرگان، در دربار قابوس بن وشمگير 
به سربرد پس از آن محمود غزنوی او را با خود همراه ساخت و در اکثر جنگ های محمود در هندوستان 
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همراه او بود با دانشمندان هند مصاحبت داشت و مواد الزم را برای تأليف کتاب «تحقيق ماللهند» فراهم 
آورد از آثار مهّم او می توان به کتاب «الّتفهيم» اشاره کرد

ق) دبير دانشمند دربار سلطان  ۴۷هـ بيهقی، ابوالفضل: ابوالفضل محّمدبن حسين (۳۸۵ــ
محمود و مسعود غزنوی است وی پس از کسب معلومات در نيشابور به ديوان رسايل محمود غزنوی 

راه يافت و در خدمت ابونصر ُمشکان به کار پرداخت اثر معروف او «تاريخ بيهقی» است

ج

جهان آرا، محّمد: يکی از فرماندهان شجاع و دالور سپاه ايران در اوايل انقالب و دوران 
او در حادثه ی انفجار  جنگ تحميلی که در مقاومت و حفظ و حراست از خّرمشهر نقش        بسزايی داشت

بمب در هواپيما به شهادت رسيد

ح

حاسب (استاد): احمد بن عبداللّٰه مروی از منّجمان و رياضی دانان بود وی به علّت مهارت 
در محاسبات به «حاسب» (حسابگر) معروف گرديد

بزرگ ترين  از  الغيب،  لسان  به  معروف  الّدين محّمد، حافظ شيرازی  خواجه شمس  حافظ: 
شاعران غزل سرای ايران و جهان است که در قرن هشتم می زيست گفته اند چون قرآن را از بر داشت، 
«حافظ» تخلّص گرفت آن چه از محتوای شعر حافظ به دست می آيد، تسلّط وی به زبان عربی و تبّحر 
او در علوم مختلف است ديوان او سرشار از آموزه های عرفانی و حکمت الهی است آرامگاه او در 

باغ زيبايی در شمال شهر شيراز واقع شده که به «حافظّيه» معروف است
محمود  وزير سلطان  به حسنک،  مشهور  ميکال  محّمد  بن  ابوعلی حسن  (وزير):  حسنک 
غزنوی بود وقتی که سلطان مسعود بر جای پدرش نشست، بدخواهان حسنک، سلطان مسعود را 
عليه وی تحريک کردند سپس به دستور سلطان مسعود به دليل بدبينی و حسادت ديگران، اموالش 
مصادره گرديد و به دار آويخته شد بيهقی ماجرای بر دار شدن حسنک را به نثری دل نشين و زيبا در 

کتاب تاريخ خود آورده است 
حنظله بادغيسی: وی از قديمی ترين شاعران فارسی گوی پس از اسالم و معاصر سلسله ی 

۲۲ هجری قمری نوشته اند طاهريان بوده است وفات او را حدود سال 

خ

معروف  انصاری هروی  بن محّمد  ابواسماعيل  شيخ االسالم  خواجه عبداللّٰه انصاری: 
ق) در هرات به دنيا آمد وی زبانی گويا و طبعی  ق ــ ۴۸۱هـ به پير انصار و پير هرات  (۳۶۹ هـ
توانا داشت شعر پارسی و عربی را نيکو می سرود اّما شهرتش بيش تر به سبب کتاب «مناجات نامه» 
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و «الهی نامه» است که نثری آهنگين و موسيقايی دارد خواجه عبداللّٰه از پيش گامان نثر مسّجع 
به شمار می آيد

خواجه نصيرالّدين توسی: ابو جعفر نصير الّدين محّمد بن حسن توسی از علمای بزرگ 
رياضی، نجوم و حکمت ايران در قرن هفتم و نيز از وزيران بزرگ آن دوره است که با تدابير خاّصی از 
خرابی شهرها و کشتار دسته جمعی مردم به دست هالکو جلوگيری کرد اين دانشمند با تدبير يکی از 
فقهای مذهب تشّيع است که هالکو را به ايجاد رصدخانه ی مراغه تشويق کرد کتاب «اخالق ناصری» 

از مشهورترين تأليف های او است
خواجه نظام الملک: نظام الملک از وزيران و دانشمندان مشهور قرن پنجم است که در توس 
متولّد شد مّدت وزارت نظام الملک سی سال بود بسياری از پيشرفت های سلجوقيان در امور داخلی 
کشور، مديون کاردانی و لياقت وی بود مدارس بسياری بنا نهاد که پس از وی به مدارس «نظامّيه» شهرت 

يافت کتاب «سياست نامه» از جمله کتاب های مشهور فارسی است که وی به نگارش درآورده است
ق) از دانشمندان معروف است اصل  خوارزمی: ابوبکر محّمد بن عباس (وفات: ۳۸۳ هـ
وی از خوارزم و مادرش اهل طبرستان و خواهر محّمد بن جرير طبری بود وی در حفظ اشعار، علم 

لغت، نحو و شعر و ادب زبان عربی، کم نظير بود
خّيام: حکيم ابوالفتح عمر بن ابراهيم معروف به خّيام نيشابوری شاعر، فيلسوف، رياضی دان، 

منّجم ايرانی در اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم است

د

دستان: لقب زال، پدر جهان پهلوان ايرانی، رستم، است زال پس از تولّد به دليل سفيدی مو 
از سوی پدر (سام) رانده شد و به کوه البرز برده شد در آن جا سيمرغ او را پرورش داد، چون جوانی 

برومند شد با «رودابه» دختر شاه کابلستان ازدواج کرد، رستم حاصل اين ازدواج بود

ر

از زنان پارسا و پرهيزکار ايرانی تبار قرن دوم هجری قمری که در عبادت و  رابعه َعَدوّيه: 
نيکوکاری مشهور است وی در سال ۱۳۵ قمری در بيت المقّدس درگذشت و مزار او باالی کوه طور 

در قدس شرقی زيارتگاه مردم است از او سخنان شيرين و آموزنده ای به جای مانده است
قولی  به  و   ۳۱۳ درگذشت   ،۲۵۱ (تولّد  رازی  زکريای  بن  محّمد  ابوبکر  زکريا:  رازی، 
ق) در شهر ری به تحصيل فلسفه، رياضيات، نجوم و ادبّيات پرداخت و در بزرگ سالی به  ۳۲۳ هـ
تعليم طب مشغول شد و پس از شهرت در اين علم به خدمت ابوصالح منصور سامانی حاکم ری درآمد 
و به زودی رياست بيمارستانی را که در آن شهر تأسيس شده بود، برعهده گرفت از اين حکيم و عالم 

بزرگ آثاری نيز برجای مانده است
ريحانه: ريحانه دختر حسين خوارزمی يکی از چهره های دانش دوست قرن پنجم و شاگرد 
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ابوريحان بيرونی بود

س

ش) شاعر و نّقاش مشهور معاصر  ۱۳ هـ سپهری، سهراب: سهراب سپهری (۱۳۵۹- ۷
در کاشان والدت يافت او را می توان از نخستين کسانی دانست که راه نيما را شناخت و به پيروی از 
۱۳۳ منتشر شد  او پرداخت نخستين مجموعه ی شعر نيمايی سپهری به نام «مرگ رنگ» در سال 
آخرين مجموعه ی اشعار او «ما هيچ ما نگاه» همراه با ديگر اشعارش در مجموعه ای به نام «هشت کتاب» 

منتشر شد
ق) شاعر و نويسنده ی بزرگ  ۶ هـ ۶-۶۹ سعدی: مشرف الّدين مصلح بن عبداللّٰه شيرازی (
قرن هفتم است سعدی در شيراز به کسب علم پرداخت و سپس به بغداد رفت و در مدرسه ی نظامّيه 
ق بوستان را به نظم درآورد و در سال بعد (۶۵۶) گلستان را  به تحصيل مشغول شد در سال ۶۵۵ هـ
تأليف کرد عالوه بر اين ها قصايد و غزلّيات، قطعات و ترجيع بند و رباعيات و مقاالت و قصايد عربی 

دارد که همه را در «کلّيات» وی جمع کرده اند
سلمان فارسی: يکی از بزرگان صحابه ی پيامبر اسالم (ص) و از چهره های برجسته ی تاريخ 
اسالم است نام اصلی او «روزبه» و از ناحيه ی اصفهان بود چون از بزرگان مذهبی آن زمان شنيده 
بود که ظهور پيغمبر (ص) نزديک شده است خانه ی پدر را ترک گفت و در پی يافتن آن حضرت به سفر 
پرداخت در يثرب از ظهور پيغمبر (ص) آگاه شد و اسالم آورد سلمان پيوسته مالزم و همراه پيامبر 
بود و نزد ايشان منزلتی خاص داشت؛ طبق روايتی مشهور، رسول اکرم (ص) سلمان را از اهل بيت 
شمرده اند پس از رحلت پيامبر (ص) سلمان در شمار ياران علی (ع) درآمد سلمان پس از عمری 

قبر سلمان در مدائن نزديکی بغداد است ق درگذشت طوالنی در سال ۳۵ يا ۳۶ هـ
پنجم،  قرن  دوم  نيمه  اوايل  يا  اواسط  (والدت:  آدم  بن  مجدود  ابوالمجد  غزنوی:  سنايی 
ق) شاعر و عارف معروف ايرانی در قرن ششم است در آغاز شاعری  وفات: بين ۵۲۵ و ۵۴۵ هـ
مّداح بود ولی تغيير حال داد و به عرفان روی آورد وی دوست دار آل علی (ع) بود از آثار او می توان 

به حديقة الحقيقه اشاره کرد
-۱۹۴۴) است  فرانسوی  معروف  نويسنده ی  اگزوپری،  دوَسنت  آنتوان  اگزوپری:  سنت 
در جنگ دوم جهانی به خدمت ارتش درآمد و در  ۱۹م) وی در جوانی به هوانوردی پرداخت

جنگ مفقوداالثر شد اثر معروف او «شازده کوچولو» است
سياوش: سياوش (دارای اسب سياه) پسر کيکاوس پادشاه کيانی است سودابه، زن کيکاوس، 
عاشق سياوش شد و سياوش از او دوری کرد کيکاوس برای آزمايش سياوش فرمان داد تا او از ميان 
آتش بگذرد و او سربلند از آزمايش بيرون آمد سپس به توران زمين رفت و با دختر افراسياب، فرنگيس، 

ازدواج کرد ولی به تحريک برادر افراسياب کشته شد کيخسرو پسر سياوش و فرنگيس است
سيف َفرغانی: سيف الّدين ابوالمحامد محّمد فرغانی از شاعران قرن هفتم و اوايل هشتم هجری 
است که در شهر «آقسرای» (شهری در ترکيه ی امروز) متولّد شد تنها اثر بازمانده از سيف، ديوان اوست 
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که شامل قصايد، غزلّيات و رباعّيات است اشعار او از جمله آثار خوب فارسی است

ص

ق در شرق ايران سلطنت کردند مؤسس  ۲۹ هـ ق تا  صّفاريان: سلسله ای که از ۲۵۴ هـ
اين سلسله يعقوب بن ليث است چون يعقوب با برادرانش (عمر، علی و طاهر) در سيستان مّدتی به 

رويگری اشتغال داشت، سلسله  ی وی به صّفاريان مشهور گرديده است

ع

عّطار نيشابوری: شاعر و عارف بزرگ ايرانی در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری است 
از آثار عطّار: «تذکرة االولياء» به نثر و «منطق الطّير» به شعر را می توان نام برد

عنصرالمعالی کيکاووس بن اسکندر: وی از امرای دانشمند آل زيار (در قرن پنجم هجری) 
فرمانروايی وی منحصر به قسمت محدودی از گرگان و طبرستان بود عنصر المعالی مردی آگاه و  است
دانشمند بود و به فارسی و  طبری شعر می سرود کتاب «قابوس نامه» وی که در حقيقت نصايح و اندرز های 

زندگی ساز او خطاب به فرزندش است، از آثار معروف نثر ساده و روان فارسی به شمار می آيد

غ

ق) برادر  ۵۲ هـ غّزالی،احمد: احمد بن محّمد بن محّمد فقيه و عارف ايرانی (ف قزوين 
کرد  تدريس  بغداد  نظامّيه ی  در  برادرش  به جای  مدتّی  وی  است غّزالی  محّمد  ابوحامد  کوچک تر 

سوانح العّشاق از آثار اوست
ق) از دانشمندان معروف  ۵ هـ ۵-۴۵ غّزالی، محّمد: ابوحامد امام محّمد بن محّمد غّزالی (
دوره ی سلجوقی است وی در فقه و حکمت و کالم سرآمد روزگار خويش بود پدرش مردی بافنده 
بود و برخی لقب غّزالی را به مناسبت پيشه ی او می دانند وی به مّدت پنج سال در مدرسه ی نظامّيه 
تدريس کرد و در طابران توس درگذشت و همان جا مدفون شد از آثار او می توان به کيميای سعادت، 

نصيحة الملوک و احياء علوم الّدين اشاره کرد

ف

فارابی: ابو منصور محّمد بن محّمد از فيلسوفان   بزرگ اسالم در نيمه ی دوم قرن سوم و نيمه ی 
فارابی همه ی کتاب های ارسطو را به دقت مورد مطالعه قرار داد و کامالً بر  اّول قرن چهارم هجری است
معانی آن ها آگاهی يافت و در شرح  و تفسير آثار ارسطو مهارتی خاص پيدا کرد و بدين جهت او را «معلّم 
ثانی» ناميدند فارابی مانند همه ی دانشمندانی که در تمّدن اسالمی عنوان فيلسوف داشته اند  از همه ی 
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علوم زمان خود آگاه بود فارابی در حدود صد تأليف دارد که احصاء العلوم از آن جمله است
فردوسی: فردوسی در روستای باژ واقع در منطقه ی توس خراسان به دنيا آمد از نجيب زادگان 
و دهقانان توس بود او مردی شيعه مذهب و دلبسته ی ميراث ملّی و فرهنگی ايران کهن بود و به خاندان 
٣ سال برای سرودن اثر عظيم خود، شاهنامه، رنج کشيد و در  پيامبر (ص) عشق می ورزيد فردوسی ٢٥ يا 

ق درگذشت و در زادگاه خود به خاک سپرده شد ٨ سال داشت  به سال ۴۱۱ هـ حالی که نزديک به 
فهميده، محّمد حسين: نوجوان رشيدی که در دوران دفاع مقّدس با ايستادگی و فداکاری 
خويش، حماسه آفريد محمد حسين فهميده در سال ۱۳۵۹ هـ ش به درجه ی رفيع شهادت نايل آمد 
وی در ارديبهشت سال ۱۳۴۶ هـ ش در خانواده ای مذهبی در محله ی پامنار قم ديده به جهان گشود 
دوران کودکی خود را در همان شهر گذراند و در سال ۱۳۵۲ به مدرسه رفت سال پنجم ابتدايی به دليل 
انتقال خانواده اش به کرج، به اين شهر آمد در بحبوحه ی جنگ تحميلی روح او نيز همچون صدها 
جوان و نوجوان عاشق اين کشور به تالطم درآمد و در نخستين روزهای جنگ تحميلی تصميم گرفت 
که به جبهه برود وی با وجود مشکالت فراوان و سن کم، خود را به جبهه های نبرد حق عليه باطل 
رسانيد در اين زمان بود که رشادت های بسياری از خود نشان داد و به شهادت رسيد هنگامی که 
خبر شهادت دليرانه ی آن نوجوان دوازده ساله پخش شد، حضرت امام خمينی (ره) در پيامی فرمودند: 
«رهبر ما آن طفل دوازده  ساله ای است که با نارنجک، خود را زير تانک دشمن انداخت و آن را منهدم 

کرد و خود نيز شربت شهادت نوشيد»

ک

کاويان: سلسله و تبار معروف پهلوانی در ايران باستان که از خاندان و نسل کاوه ی آهنگر پديد آمده اند. 
داستان کاوه ی آهنگر و ستم ستيزی و قيام او عليه بيدادگری ضّحاک در شاهنامه ی فردوسی آمده است.

از شهر ُخجند در  الدين مسعود عارف و شاعر مشهور قرن هشتم که  کمال  کمال ُخجندی: 
تاجيکستان امروزی مهاجرت کرد و در تبريز اقامت نمود و به زهد و پارسايی رو آورد و سرانجام در 

همين شهر درگذشت

م

مجد خوافی: از علما، عرفا و شعرای قرن هشتم هجری است. کتاب  «روضه ی ُخلد» را در سال 
۷۳۳ هـ.ق به سبک گلستان سعدی به رشته ی تحرير درآورد و در سال ٧٣٧ آن را کامل کرد روضه ی ُخلد، 

دربردارنده ی حکاياتی به نثر آميخته به نظم است.
سبکتکين،  ارشد  فرزند  الّدوله  يمين  به  ملّقب  غزنوی  محمود  سلطان  غزنوی:  محمود 
دادن  شکست  از  پس  ق  هـ  ۳۸۹ سال  در  است  غزنوی  سلسله ی  شاه  مقتدرترين  و  سومين 
عبدالملک بن نوح سامانی، بر خراسان چيره شد دوازده بار به هندوستان لشکر کشيد به علّت کار و 
مسافرت و لشکرکشی فراوان بسيار ضعيف و دچار بيماری سل شد  تا اين که قوايش را به کلّی از بين 



١٦٢

ق از دنيا رفت برد و در سال ۴۲۱هـ
مسعود غزنوی: مسعود غزنوی فرزند سلطان محمود غزنوی پس از مرگ پدر و جلوس برادر، 
به ادّعای سلطنت برخاست و برادر را زندانی کرد و خود به تخت سلطنت نشست در جنگی که با طغرل 
سلجوقی داشت، شکست خورد و به طرف هندوستان رفت در بين راه جمعی از غالمان شورش کردند 

و مسعود را به زندان انداختند و سپس او را کشتند
ش) استاد شهيد آيت اللّٰه مطّهری، در بهمن ماه ۱۲۹۸  مطّهری، مرتضی: (۱۳۵۸-۱۲۹۸ هـ
شمسی در فريمان خراسان به دنيا آمد وی يکی از شاگردان برجسته ی امام خمينی (ره) بود که به مراتب 
اين روحانی  عالی علمی رسيد آثار او زمينه ساز بسياری از مبانی فرهنگی و دينی انقالب اسالمی است
فرزانه در سال ۱۳۵۸ شمسی به شهادت رسيد برخی از آثار او عبارتند از: خدمات متقابل اسالم و 

ايران، داستان راستان و تماشاگه راز
ق) موالنا جالل الّدين محّمد بلخی از شاعران و عارفان بزرگ ايران  ۶ هـ مولوی: (۶۷۲ــ ۴
۲۶ بيت که گنجينه ای از معارف اسالم است،  در قرن هفتم است کتاب عظيم «مثنوی معنوی» با 

معروف ترين اثر اوست آرامگاه او در «قونّيه» ی ترکيه واقع است
ميبدی: ابوالفضل رشيدالّدين ميبدی از نويسندگانی است که در نيمه ی اّول قرن ششم هجری 
می زيسته است اثر مشهور او که از جمله مشهورترين تفسيرهای فارسی است، در حقيقت شرح کتاب 

و سخنان خواجه عبداللّٰه انصاری در تفسير قرآن کريم است

ن

ناصر خسرو: حکيم ابومعين ناصر بن حارث قباديانی  از شاعران و نويسندگان ايران در قرن 
پنجم بود وی در سال ۳۹۴ در قباديان بلخ به دنيا آمد ناصر خسرو در علوم و فنون متداول زمان خود 
استاد بود، قرآن را از حفظ داشت و در علم کالم، حکمت و اديان مطالعات عميقی داشت که آثار آن 

در اشعارش نمايان است برخی از آثار او عبارت اند از: «ديوان اشعار»، «سفر نامه»
۳ هجری به سلطنت رسيد  نصر سامانی، امير: نصر بن احمد پس از احمد سامانی به سال ۱
وی در حدود سی     و   يک سال حکومت کرد در زمان او سرکشی های حاکمان سرزمين های اطراف 

شروع شده بود و نصر به کمک وزيران دانشمند خود همه ی اين فتنه ها را فرو نشاند
نظامی عروضی: نويسنده و شاعر قرن ششم هجری است در اواخر قرن پنجم در سمرقند 
والدت يافت اثر مشهور او کتاب مجمع الّنوادر يا «چهار مقاله» است که درباره ی: دبيری، شاعری، 

نجوم و طبابت نوشته شده است
نوح: يکی از پيامبران اولوالعزم که سال ها قوم خود را به راه راست دعوت کرد، اّما آنان هم چنان 
بر کج رفتاری اصرار ورزيدند آن گاه خداوند نوح را از طوفانی عظيم باخبر ساخت و نوح با ساختن 

کشتی پيروان و خاندان خود و انبوهی از جانداران را از هالکت نجات بخشيد
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و

ششم  قرن  در  که  َاَهر  نزديکی  در  وراوين  اهل  دانشمندان  از  يکی  سعدالّدين:  َوراوينی، 
می زيست و کتاب «مرزبان نامه» اثر مرزبان بن رستم َشروين پَريم را که به زبان طبری (مازندرانی کهن) 

بود، به فارسی برگرداند

ه

ش، در روستای «َمَزردشت»  هراتی، سلمان: سلمان قنبر هراتی (آذرباد) در سال ۱۳۳۸ هـ
تنکابن، در خانواده ای مذهبی پا به عرصه ی وجود نهاد دوران ابتدايی را در روستا گذراند و از همان 
ابتدای جوانی، به دليل فقر مادی، به شاگردی می پرداخت و يا با چوپانان محلّی (گالش ها) به چوپانی 
می رفت و از همين رهگذر با ترانه های محلّی آشنايی پيدا کرد از سال ۱۳۵۲ به نوشتن روی آورد و 
سرودن شعر را آغاز کرد فوق ديپلمش را در سال ۱۳۶۲ در رشته ی هنر گرفت و سپس به کار تدريس 
سلمان با شعر ارزشی انقالب، پيوندی ناگسستنی داشت؛  هنر در يکی از روستاهای تنکابن مشغول شد
صميميت، سادگی و بی پيرايگی در اشعارش موج می زند از سلمان هراتی سه مجموعه با نام های «از 
اين ستاره تا آن ستاره»، «از آسمان سبز» و «دری به خانه ی خورشيد» به چاپ رسيده  است سلمان در 
ش در راه رفتن به مدرسه ی محل کار خود بر اثر تصادف، جان باخت آرامگاه  ششم آبان ماه ۱۳۶۵ هـ

وی در حوالی شهر تنکابن واقع شده و بيت زير بر سنگ مزارش نوشته شده است:

۱۸ م) از مشهورترين شاعران قرن نوزدهم فرانسه و از بزرگ ترين  هوگو، ويکتور: (۲-۱۸۸۵
نويسندگان و ادبای اجتماعی جهان است وی مردی آزادمنش و آزادی خواه و طرفدار جّدی اصالحات 

اجتماعی به نفع طبقات محروم و زحمت کش بود: «بينوايان»، از آثار معروف اوست

ی

يوسف (ع): حضرت يوسف فرزند يعقوب (ع) است در خردسالی چون پدرش به او سخت 
محبّت داشت، ديگر برادران به او حسد بردند و او را با خود به صحرا بردند و به چاهی افکندند گروهی 
از کاروانيان او را از چاه درآورده، در مصر فروختند يوسف پس از مّدتی که دچار سختی های فراوان 
گرديد و به زندان افتاد، به مقام فرمان روايی (عزيزی) کشور مصر نايل آمد يعقوب، به سبب دلبستگی 

به يوسف از شّدت گريه و زاری در فراق وی بينايی خويش را از کف داده بود
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آثار

آ-ا

از آسمان سبز: مجموعه شعری از سلمان هراتی شاعر دوره ی انقالب اسالمی
اخالق ناصری: کتابی است نوشته ی نصير الّدين توسی به فارسی که در نهايت زيبايی سخنان 

افالطون و ارسطو را در حکمت عملی بررسی کرده و نظريات پيشينيان را شرح داده است
اسفار: يا اسفار اربعه (سفرهای چهارگانه) کتابی است فلسفی، تأليف صدرالّدين شيرازی که 

در آن شرح چهار سفر روحانی آمده است
األبنيه عن حقايق األدويه: اين کتاب را ابو منصور موفق هروی در خواص گياهان و داروها 
(و در واقع، درباره ی علم داروشناسی) در عهد منصور بن نوح سامانی تأليف کرده است نثر علمی 

فارسی با کتاب االبنيه آغاز می شود
الّتفّهيم: «التفهيم الوايل صناعة الّتنجيم» از مّهم ترين کتاب هايی است که ابوريحان بيرونی در 

زمينه ی دانش ستاره شناسی و نجوم به نثر دل انگيز فارسی نوشته است
الهی نامه: کتابی مختصر از خواجه عبداللّٰه انصاری در ستايش پروردگار با مضامين عارفانه 

که نثری مسّجع و آهنگين دارد
امدادهای غيبی در زندگی بشر: کتابی از شهيد مرتضی مطهری که در حقيقت مجموعه ی 

چند گفتار ايشان است

ب

بوستان: يکی از آثار سعدی شيرازی و مثنوی حکمی و اخالقی است که در سال ۶۵۵ سروده 
شده  و دارای ده باب است

ت

تاريخ بيهقی: اثر ارجمند ابوالفضل بيهقی، دبير ديوان رسايل پادشاهان غزنوی است که تاريخ 
غزنويان را در سی مجلّد به رشته تحرير درآورده است متأسفانه کتاب بيهقی به طور کامل به دست ما 

نرسيده و در روزگاران گذشته بخش عمده ای از آن از ميان رفته است
بزرگان  حال  شرح  در  نيشابوری  عطّار  الّدين  فريد  شيخ  تأليف  است  کتابی  االوليا:  تذکرة 

عرفان و تصّوف
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چ

بر چهار گفتار درباره ی  نظامی عروضی سمرقندی مشتمل  تأليف  کتابی است  چهار مقاله: 
دبيران و شاعران و منّجمان و طبيبان که در ابتدا «مجمع الّنوادر» خوانده می شد

ش 

شازده کوچولو: نام کتابی از آنتوان دوسنت اگزوپری نويسنده ی فرانسوی «شازده کوچولو» 
اثری خيال انگيز و زيباست که در خالل آن عواطف بشری به ساده ترين شکل، تجزيه و تحليل شده است 
و افرادی که بر اثر غوطه ور شدن در عاليق مادی و پول پرستی از سجايای انسانی به دور افتاده اند تحت 

نام آدم های بزرگ به باد مسخره گرفته شده است
اسالم  فلسفی  کتب  مهمّ ترين  از  و  است  عربی  زبان  به  ابوعلی سينا  کتاب های  از  يکی  شفا: 

به شمار می آيد

ف

فرج بعد از شّدت: ترجمه ای است از کتاب «الفرج بعد الشّدة» اين کتاب چند بار به فارسی 
ترجمه شده  از جمله ی آن ها ترجمه ی محّمد عوفی است که مکّرر به طبع رسيده است

ق

قابوس نامه: کتابی است به فارسی تأليف عنصر المعالی کيکاووس بن اسکندر، نام قابوس نامه 
از نام نويسنده که در تاريخ به قابوس دوم معروف است گرفته شده کتابی اخالقی و تربيتی است و آن 

را برای تربيت فرزندش نوشته است
قانون: کتابی است در طّب اسالمی به زبان عربی و آن مفّصل ترين کتاب طبّی ابن سيناست و 

سال ها در کشورهای اسالمی و اروپايی تدريس می شده است

ک

کشف االسرار: «کشف االسرار و ُعّدة االبرار» تفسيری است به فارسی به قلم ميبدی که آن 
را تحت تأثير تفسير خواجه عبداللّٰه انصاری نوشته است

کليله و دمنه: کتابی است شامل مجموعه داستان هايی که حيوانات قهرمانان آن هستند اصل 
اين کتاب هندی بوده که در روزگار ساسانيان به پهلوی ترجمه شده است بعدها نصراللّٰه منشی آن را 
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از عربی به فارسی ترجمه کرده است
کتابی است اخالقی و دينی به زبان فارسی تأليف محّمد غّزالی نويسنده  کيميای سعادت: 
عمده ی محتويات آن را از کتاب ديگر خود به نام «احياء العلوم» که به عربی نوشته شده بود به طور 

خالصه به فارسی نقل کرده است

م

مثنوی معنوی: کتاب منظوم و گرانقدر مولوی، شامل حکاياتی است که موالنا با بيان آن ها 
مسايل دينی و عرفانی و حقايق معنوی را به زبان ساده و از راه تمثيل بيان می کند مثنوی در ٢٦ هزار 

بيت و در شش دفتر سروده شده است
۲۲۶ بيت در  مخزن  االسرار: مثنوی مخزن االسرار سروده ی نظامی گنجه ای و در حدود 

ق به اتمام رسيد ۵۷ هـ اخالق و مواعظ و حکم است که در حدود سال 
مرزبان نامه: کتابی است به شيوه ی «کليله و دمنه» که مرزبان بن رستم شروين پَريم يکی از 
اسپهبدان مازندران آن را به زبان مازندرانی کهن (طبری) نوشته بود و سعدالدين وراوينی آن را به پارسی 

دری برگرداند اين کتاب مشتمل بر داستان ها و تمثيل از زبان حيوانات است
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مكان

ا

الوند: کوهی است در جنوب همدان به ارتفاع ۳۷۴۶ متر که جنس آن از سنگ های خارا و کوارتز 
است الوند دارای دّره های سرسبز و خّرم و آب های فراوان است و در دامنه معادن متعدد دارد

ب

بصره: شهری است در کشور عراق در کنار شّط العرب در نزديکی خرمشهر
بغداد: پايتخت کشور عراق در ساحل دجله که سابقاً پايتخت خلفای عباسی بوده است واژه ی 

بغداد در زبان فارسی به معنی «خدا آفريده، خدا داده» است
بيت المقّدس: پايتخت و مرکز کشور فلسطين و به معنی خانه ی مقّدس است اين مکان عزيز، 

اکنون در اشغال رژيم صهيونيستی است

ت

تبريز: يکی از شهرهای بزرگ ايران که در تقسيمات امروزی مرکز استان آذربايجان شرقی 
است کمال خجندی از شاعران بزرگ قرن هشتم در همين شهر درگذشت

به ناحيه ای اطالق می شد که شهر نوقان و  توس: يکی از شهرهای قديمی خراسان و سابقاً 
طابران و قريه ی سناباد (مدفن امام رضا (ع) و هارون) در آن بود گروهی از بزرگان بدان منسوبند از 

جمله جابر بن حّيان و فردوسی

ث

ثرّيا: پروين، خوشه ی پروين، نرگسه ی چرخ، شش ستاره که در کوهان ثور قرار دارد

ح

دانشمند  و  به حسنک وزير، مردی فاضل  ابوعلی حسن بن محمد ميکال مشهور  حسنک: 
در روزگار غزنويان بود سلطان محمود غزنوی او را به وزارت برگزيد، پس از آن، هنگامی که سلطان 
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مسعود به پادشاهی رسيد، بر اثر سخن چينی و بدخواهی ديگران، اموال و وزارت حسنک را از او گرفت 
ق او را به دار آويخت و سرانجام درسال ٤٢٥ هـ

خ

خراسان: خورآسان، شرق، هم اکنون سه استان کشور به اين نام مشهورند خراسان رضوی  
که مرکز آن مشهد مقّدس است خراسان شمالی که مرکز آن بجنورد و خراسان جنوبی که مرکز آن 

بيرجند است
خّرمشهر: يکی از بنادر مهّم ايران در استان خوزستان است که در دوران دفاع مقّدس رشادت ها 
و فداکاری های فراوانی از جوانان رزمنده ی ميهن اسالمی را شاهد بوده است اکنون هر ساله، روز 

سوم خرداد را به عنوان روز مقاومت و آزادی خرمشهر گرامی می داريم
خزر: دريا و يا به تعبيری بزرگ ترين درياچه ی جهان که در شمال ايران قرار دارد از اين 

درياچه به نام های ديگری مانند دريای مازندران، دريای آبسکون نيز ياد کرده اند
خليج فارس: خليجی است در جنوب ايران که بيش از ٢٥١٢٢٦ کيلومترمربع مساحت دارد 
اين خليج از نظر موقعّيت خاّص و ممتاز خود همواره مورد توّجه و محل رفت و آمد ملل مختلف جهان 

است عالوه بر ذخاير ماهی در آب های خليج فارس، بزرگ ترين منابع نفتی جهان در آن است
(آمودريا) در قسمت مرکزی آسيا  سرزمينی است در جنوب رودخانه ی جيحون  خوارزم: 
که از قديم مهد تمّدن قوم آريايی بوده است از شهرهای مّهم آن سرزمين می توان به شهر «گرگانج» 

اشاره کرد

د

دماوند: بلندترين قلّه ی سلسله جبال البرز در شمال ايران و بلندترين قلّه ی کشور در افسانه ی 
البرز صحنه ی وقايعی است که فردوسی آن ها را در شاهنامه جاودانه  ايران دماوند و رشته کوه  ملّی 

ساخته است

ر

روم (ّرم): پايتخت کشور باستانی ايتاليا که هزار سال پايتخت امپراطوری روم بود اين کشور 
بناها و کاخ ها و موزه های بسياری دارد

ری: منطقه ای وسيع و بزرگ در جنوب تهران امروزی، مرکز اين ناحيه ی تاريخی «شهرری» 
اين شهر، تاريخی بسيار کهن دارد مزار «حضرت عبدالعظيم حسنی (ع)» و جمعی از بزرگان در  است
اين شهر واقع شده است، به همين سبب در گذشته «حضرت عبدالعظيم» هم ناميده می شد فرهنگستان 

به مناسبت نام قديم، آن را «شهر ری» ناميد
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س

سوسنگرد: شهری است در کنار رود کرخه در ٧٥ کيلومتری شمال غربی اهواز و مانند ديگر 
نقاط جلگه ی خوزستان گرمسير است اين شهر در دوران دفاع مقّدس با دالوری های فرزندان ايران، 

از چنگ رژيم صدام آزاد شد
سهند: کوه آتش فشان قديمی و خاموش که مخروطی شکل است و در جنوب آذربايجان ميان 

تبريز و مراغه واقع است
سيحون: رودی که از ارتفاعات فالت مرکزی ايران سرچشمه می گيرد و در آسيای مرکزی به 

دريای خوارزم (درياچه ی آرال) می ريزد، نام ديگر آن «سيردريا» است

ف

فارس: استانی در جنوب ايران که به نام قومی از اقوام ايرانی است مرکز اين استان شيراز 
استان:  اين  تاريخی  آثار  از  می شود  محسوب  ايران  تمّدن  مراکز  قديمی ترين  از  ناحيه  اين  است 

تخت جمشيد، بازار، مسجد و ارک وکيل را می توان نام برد

ق

قصر شيرين: شهرستانی است که از شمال غربی به کرمانشاه، از جنوب به ايالم، از مشرق 
به بخش گيالن و کرند، از مغرب و شمال به کشور عراق محدود است و آن شامل بخش های سومار و 

سرپل ذهاب و بخش مرکزی است

ک

کارون: رودی  پُر آب در خوزستان که از زرد کوه بختياری سرچشمه می گيرد
کنعان: نام قديم سرزمين فلسطين يا «ارض موعود»، يوسف پيامبر (ع)، اهل کنعان بوده است

م

مريوان: يکی از شهرهای استان کردستان که درياچه زيبای «ِزريوار» در کنار آن جای دارد
اين شهر نيز همچون بسياری از شهرهای ميهن عزيز ما در دوران هشت ساله ی دفاع مقّدس دالوری ها 

از خود نشان داده است و خاطرات بی شماری از رشادت های جوانان رابه ياد دارد
مقدونّيه: ناحيه ای قديمی در اروپا در شمال کشور يونان، اسکندر سردار سپاه يونان از همين 

ناحيه بوده است
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سال انتشار ناشر نويسنده يا مترجم نام کتاب رديف
١٣٧٩

ــ
١٣٨٤
۱۳۷۹
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۱
۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳٧٨

۱۳۸٥
۱۳٨٧
۱۳۸۸
۱۳۸۶
۱۳۸۶

۱۳۸۵
۱۳۸۷
۱۳۷۹
۱۳۸۷
۱۳۸۷

قديانی
علمی فرهنگی

ققنوس
انتشارات عابد

معين
سوره ی مهر

قديانی
فکری  پرورش  کانون 

کودکان و نوجوانان
ميترا

نمايشگاه کتاب کودک

قلم
قلم

قديانی
نشر چشمه
آزمون نوين

سوسن
مدرسه

انتشارات مدرسه
سوره ی مهر

کتاب های شکوفه 
وابسته به اميرکبير

حسين فّتاحی
بازنويسی: زهرا خانلری

محمد حسينی
علی فّرخ مهر

هوشنگ مرادی کرمانی
رحيم مخدومی

محمد حسين صفا خواه
 محمد علی شاکری يکتا

ترينا پاالس، برگردان:
طيبه زندی

شل سيلور استاين/علی اکبر  
جعفر زاده

محمود حکيمی
محمود حکيمی

محّمد رضا بايرامی
فريدون اکبری ِشلدره ای

منوچهر فضلی خانی
 

بهرام محّمديان
گردآوری جمعی از نويسندگان

مهدی نويد 
رضا رهگذر

مهدی آذريزدی

امير کوچولوی هشتم (رمان نوجوان)
افسانه ی سيمرغ
به دنبال فردوسی

پرورش فکری و آشنايی با انشانويسی
پلو خورش (مجموعه داستان های کوتاه)

جنگ پابرهنه
حکايت های دهخدا (گزيده ی حکايت های تربيتی)

خداوندگار کوچک

در تکاپوی معنا

درخت بخشنده

در مدرسه ی پير نيشابور
در مدرسه ی حکيم سنايی

دود پشت تپه
راويان آثار

در  اکتشافی  و  فّعال  روش های  عملی  راهنمای 
آموزش

رّد پای انديشه
شاهکارهای موضوعی شعر فارسی (مجموعه)

عطر ياس
غير از خدا هيچ کس نبود

قصه های خوب برای بچه های خوب (مجموعه ی 
هفت جلدی)

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

٩

١

١١
١٢
١٣
١٤
١٥

١٦
١٧
١٨
١٩
٢

فهر  ست کتاب هاي متناسب با برنامه ي درسي فارسي
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سال انتشار ناشر نويسنده يا مترجم نام کتاب رديف
۱۳۸١
۱۳۷۶
۱۳۸۷
١٣٨٦
۱۳۸۴
۱۳۸۶

ــ
١٣٨
۱۳۸۵
۱۳۸۷

افق
پيدايش
پيدايش

محراب قلم
منادی تربيت

مدرسه
انتشارات مدرسه

تيرگان
انتشارات مدرسه

سوره ی مهر

آتوسا صالحی
محمدکاظم مزينانی

بازنويسی: جعفرابراهيمی  (شاهد) 
رضا شيرازی

مهدی مرادحاصل
جعفر ابراهيمی (شاهد)

جمعی از مؤلفان
زينب يزدانی

داريوش عابدی
رضا رهگذر

قصه های شاهنامه (به روايت)
قصه های شيرين فيه مافيه مولوی

قصه های شيرين مثنوی مولوی (٤ جلد)
قصه های مثنوی

گذری بر زندگی چهارده معصوم
لبخند شبنم ها

مجموعه کتاب های فرزانگان و چهره  های درخشان
مشاهير ايرانی (مجموعه ی مشاهير)

مولوی
مهاجر کوچک

٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣
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 فهرست منابع

ــ ابوريحان و ريحانه، معتمدی، اسفنديار، انتشارات مدرسه، چاپ سوم، س ۱۳۸۶
ــ از ساقه تا صدر (شعر و زندگی شعرای تاجيکستان در قرن بيستم)، موسوی گرمارودی، 

سّيد علی، انتشارات قديانی، تهران، چاپ اّول، س ۱۳۸۴
ــ امدادهای غيبی در زندگی بشر، مطهری، مرتضی، انتشارات صدرا، قم، سال ۱۳۵۴

ــ پيام پيامبر (مجموعه ای از نامه ها، خطبه ها، وصايا و سخنان حضرت محّمد (ص)) ترجمه و 
تدوين: خّرمشاهی، بهاء الدين و انصاری، مسعود، انتشارات جامی، چاپ اّول، تهران، س ۱۳۷۶

چهارم،                چاپ  علم،  نشر  فّياض،  اکبر  علی  کوشش  به  ابوالفضل،  بيهقی،  بيهقی،  تاريخ  ــ 
س ۱۳۷۴

ــ تذکرة االوليا، عطّار نيشابوری، فريد الّدين محّمد، به تصحيح محّمد استعالمی، انتشارات 
زّوار، چاپ هفتم، س ۱۳۷۲

ــ چشمه ی روشن، يوسفی، غالمحسين، انتشارات علمی، چاپ ششم، س ۱۳۷۴
اميرکبير، چاپ  انتشارات  اهتمام محّمد معين،  به  نظامی عروضی سمرقندی،  مقاله،  ــ چهار 

دهم، س ۱۳۶۹
ــ حرفی از جنس زمان، مير جعفری، سّيد اکبر، نشر قو، چاپ اّول، س ۱۳۷۶

ــ خمسه ی نظامی، حکيم نظامی گنجوی، به کوشش وحيد دستگردی، انتشارات علمی، بی تا
ــ داستان هايی برای فکر کردن، رابرت فيشر، ترجمه ی سّيد جليل شاهری لنگرودی، پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اّول، س ۱۳۸۶
ــ در حياط کوچک پاييز در زندان،اخوان ثالث، مهدی، انتشارات بزرگ مهر، تهران چاپ 

پنجم، س ۱۳۶۹
ــ ديداری با اهل قلم، يوسفی، غالمحسين، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد، س ۱۳۶۱

ــ ديوان امام (مجموعه اشعار امام خمينی (ره)   )  ،  ناشر مؤسسه ی تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، 
چاپ پنجم، پاييز س ۱۳۷۴

ــ ديوان حافظ، خواجه شمس الّدين محّمد، به اهتمام محّمد قزوينی ــ قاسم غنی، انتشارات 
زّوار، چاپ اّول، س ۱۳۶۹

ــ ديوان سنايی، ابوالمجد مجدود بن آدم سنايی، به کوشش مظاهر مصّفا، تهران، اميرکبير، 
س ۱۳۳۶

ــ ديوان ملک الّشعرای بهار، انتشارات توس، چاپ دوم، س ۱۳۶۸
دانشگاه  انتشارات  و مهدی محّقق،  مينوی  قباديانی، تصحيح مجتبی  ناصر خسرو  ديوان  ــ 

تهران، تهران، چاپ پنجم، س ۱۳۷۸
ــ زنان نامدار شيعه، عيسی فر، احمد، انتشارات رايحه ی عترت، چاپ سوم، ۱۳۸۷

چاپ  نگاه،  انتشارات  شاملو،  احمد  ترجمه ی  اگزوپری،  دوسنت  آنتوان  کوچولو،  شازده  ــ 
دوم، س ۱۳۷۶ 

ــ شاهنامه (نامه ی باستان)، فردوسی، ابوالقاسم، به کوشش مير جالل الّدين کّزازی، انتشارات 
سمت، تهران، س ۱۳۸۶
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ــ شهری در آسمان، آوينی، سيد مرتضی، انتشارات روايت فتح، تهران، چاپ اّول، س۱۳۸۳
ــ فرج بعد از شّدت، ابوعلی محسن تّنوخی، به کوشش اسماعيل حاکمی، انتشارات اطّالعات، 

چاپ دوم، س ۱۳۵۵
ــ فصلنامه ی هستی، اسالمی ندوشن، محّمد علی، دوره ی دوم، سال دوم، شماره ی ٣، پاييز 

۱۳۸ س 
به تصحيح غالمحسين يوسفی، انتشارات علمی و  ــ قابوس نامه، عنصر المعالی کيکاووس، 

فرهنگی، چاپ هفتم، س ۱۳۷۳
چهار  (مجموعه ی  (شاهد)،  ابراهيمی  جعفر  بازنويس:  مولوی،  مثنوی  شيرين  قّصه های  ــ 

جلدی)، نشر پيدايش، چاپ دوم، س ۱۳۸۷
ــ کشف االسرار و عدة االبرار، ميبدی، ابوالفضل رشيد الّدين، به اهتمام علی اصغر حکمت، 

انتشارات اميرکبير، چاپ چهارم، س ۱۳۶۱
تهران،  اميرکبير،  انتشارات  مينوی،  مجتبی  تصحيح  منشی،  نصراللّه  دمنه،  و  کليله  ــ 

۱۳۷ س
ققنوس، چاپ  انتشارات  فروغی،  علی  محّمد  عبداللّٰه، تصحيح  بن  کلّيات سعدی، مصلح  ــ 

ششم، س ۱۳۷۶
ــ کيميای سعادت، غّزالی، امام محّمد، تصحيح حسين خديو جم، انتشارات علمی و فرهنگی، 

١٣٨ چاپ نهم، س 
ــ کودکی از جنس نارنجک، گودرزی دهريزی، محّمد، نشر روزگار، چاپ اّول، س۱۳۸۷

ــ گزينه اشعار قيصر امين پور، انتشارات مرواريد، تهران، چاپ ششم، س ۱۳۸۲
ــ گنجينه ی سخن (منتخب آثار پارسی نويسان بزرگ)، صفا، ذبيح اللّٰه، انتشارات امير کبير، 

چاپ چهارم، س ۱۳۶۳
اللّٰه،انتشارات ققنوس،  پارسی گوی)، صفا، ذبيح  بزرگ  آثار شاعران  ــ گنج سخن (منتخب 

چاپ هشتم، س ۱۳۶۷
ــ مثنوی معنوی، موالنا جالل الدين بلخی، تصحيح نيکلسون، انتشارات مولی، تهران، چاپ 

۱۳۷ هشتم، س 
اّول،  چاپ  تهران،  جوان،  شعر  دفتر  نشر  هراتی،  سلمان  شعرهای  کامل  مجموعه ی  ــ 

۱۳۸ س
ــ مرزبان نامه، سعد الّدين وراوينی، به کوشش خليل خطيب رهبر، انتشارات صفی عليشاه، 

۱۳۷ چاپ چهارم، س 
ــ نيايش نامه (مجموعه ی شش جلدی گزيده ای از نيايش های منظوم و منثور ايران و جهان)، 
تحقيق و تدوين سيد رضا باقريان و جمعی از نويسندگان، ناشر مؤّسسه ی فرهنگی دين پژوهی بشرا، 

تهران، چاپ اّول، س ۱۳۸۷
ــ هشت کتاب، سپهری، سهراب، انتشارات طهوری، تهران، چاپ دوازدهم، س ۱۳۶۲


